Comunicação de intenção de lançar Oferta Pública de Distribuição de ações da
Science4you
A Science4you, S.A., empresa 100% portuguesa, dedicada ao desenvolvimento, produção e
comercialização de brinquedos em Portugal, vem informar o mercado sobre a sua intenção
de lançar uma Oferta Pública de Distribuição (IPO - Initial Public Offer) sobre ações
representativas do seu capital social e solicitar a respetiva admissão à negociação no sistema
de negociação multilateral Euronext Growth.
Esta operação enquadra-se no âmbito das deliberações tomadas pela Assembleia Geral de
acionistas da Science4you, S.A. realizada nesta quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018, e
tem por objetivo dotar a empresa de uma estrutura de financiamento mais diversificada,
sobretudo ao nível do seu capital, adequada à continuação da sua expansão e criação de valor
para os seus acionistas.
Está previsto que o IPO inclua a emissão de novas ações pela Science4you, S.A., em montante
de aproximadamente 8,25 milhões de euros, e uma venda parcial de ações já existentes
detidas por atuais acionistas da empresa. Assim, é expectável que o IPO seja constituído por
uma componente de aumento de capital e outra de venda de ações de atuais acionistas da
empresa, podendo chegar até ao montante total de 15 milhões de euros, o que equivale a
uma percentagem de capital a dispersar de até 45% do capital social.
“Esta operação permitirá igualmente dar maior visibilidade e credibilidade da empresa numa
importante fase de internacionalização, constituindo também um marco importante e uma
nova etapa da empresa 10 anos após ter sido lançada”, refere Miguel Pina Martins, Presidente
e fundador da empresa.
•
•
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Dez anos após a sua criação como startup, a Science4you é hoje um importante grupo
no mercado de brinquedos em Portugal, com um volume de vendas consolidadas
superior a 20 milhões de euros.
A empresa tem entre os seus principais investidores o Millennium Fundo de
Capitalização, a Portugal Ventures e o Banco Europeu de Investimento.
A Science4you exporta regularmente para mais de 60 países e conta com uma linha
de mais de 500 brinquedos científicos e educativos.

“A nossa missão é alimentar o sonho e reforçar o conhecimento de milhões de crianças em
todo o mundo. Esta operação permitirá continuar esta missão tornando a nossa marca mais

forte, reconhecida e capaz de continuar a inovar nesta importante indústria mundial”, reforça
Miguel Pina Martins.
O IPO encontra-se ainda sujeito às aprovações necessárias, designadamente a aprovação do
prospeto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e a condições de mercado
favoráveis.
Sobre a Science4you:
A Science4you (https://brinquedos.science4you.pt/) é uma empresa 100% portuguesa que se dedica
à produção, desenvolvimento e comercialização de brinquedos educativos, que estimulam o
conhecimento de crianças e jovens. Constituída em janeiro de 2008, a empresa nasce de um projeto
académico de Miguel Pina Martins, fundador e CEO. Financiada por capital de risco e business angels,
a Science4you foi criada no âmbito do Programa FINICIA, com um capital social de 55 mil euros, em
que 45 mil constituíram micro capital de risco financiado pela Inovcapital.
Conta neste momento com escritórios em Lisboa e no Porto, e as filiais em Madrid e Londres, situadas
respetivamente, no Parque Científico de Madrid e no Knowledge Dock Business Center. Exporta
regularmente para mais de 60 países e conta com uma linha de mais de 500 brinquedos científicos e
educativos. Outros serviços incluem a organização de festas de aniversário e campos de férias
científicos, workshops de ciência em escolas e ATLs, bem como formação de jovens e docentes.

